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سلوك التدخني عند الشباب و عالقته بكل من مصدر الضبط و اسرتاتيجيات املواجهة
دراسة حسب منوذج علم نفس الصحة-الدكتورة :كرمية سي بشري ،جامعة اجلزائر 2
الباحثة :حليمة لعوج ،جامعة اجلزائر 2
امللخص:
إ ن مشكلة التدخني لدى الشباب يعترب من مشكالت الصحة العامة حيث يعترب
التدخني من االسباب الرئيسية للوفاة يف العامل اليوم  ،كما أنه أحد عوامل اخلطر لألسباب
الرئيسية الثمانية للوفاة يف العامل فهو يسبب سرطان الرئة واحلنجرة والكلى واملثانة واملعدة
والقولون وجتويف الفم واملريء ،وسرطان الدم ،التهاب الشعب اهلوائية املزمن ،ومرض
االنسداد الرئوي املزمن وأمراض القلب الدماغية و احلوادث الدماغية الوعائية ،واإلجهاض
والوالدة املبكرة والتشوهات اخللقية والعقم ،مسببا معاناة إنسانية اليت كان من املمكن جتنبها
 .ومن هنا جاء البحث احلالي لدراسة العالقة بني سلوك التدخني و مركز الضبط من جهة و
سلوك التدخني و اسرتاتيجيات املواجهة من جهة اخرى عند عينة تتكون من مخسني شابا
ترتاوح اعمارهم بني  22و  53عاما.
Abstract:
Youth smoking is a top notch public health issue and the leading
preventable cause of death in the world today and is one of the world's eight
leading causes of death worldwide. Tobacco smoking causes, among others,
cancers of the lung, larynx, kidney, bladder, stomach, colon, oral cavity and
esophagus, leukemia, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary
disease, heart disease ischemic, stroke, miscarriage and premature birth,
congenital anomalies and infertility, causing human suffering that could be
avoided and sacrificing many years of life. The literature review reports a
lack of research on smoking behavior among young adults in relation to
other variables. Where the current research to study the link between
smoking behavior and the place of control of a part and and smoking
behavior and coping strategies
on the other hand, in a sample of 50 young people aged between 22 and 35
years old.

575

العدد  ...............................:22اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
مقدّمة:
رغم جمهودات املنظمة العاملية للصحة ،يف التحذير من خماطر التدخني
على صحة األفراد ،إال أن االشخاص و باخلصوص الشباب مازالوا يلجؤون
لسلوك التدخني ،وحسب املقال املنشور يف جملة الصحة اجلزائرية  ،7112للباحث
اجلزائري محيد شريف فان مشكلة التدخني يف تزايد مستمر حيث أن هناك حوالي
 0.0مليار شخص مدخن يف العامل ،و سيتجاوز هذا العدد  0.1مليار حبلول سنة
 7172وحسب املنظمة العاملية للصحة فهناك  2مليون شخص ميوتون يف كل سنة
بسبب التدخني ،و إذا استمر هذا الوضع سيصل العدد إىل  01مليون يف السنة يف
 7101و هذا االرتفاع يشكل تهديد حقيقي للصحة يف العامل و يف اجلزائر حيث
يتزايد عدد املرضى بالسرطان يف كل سنة بشكل كبري ). (1
ويعترب الشباب الركيزة األساسية للمجتمعات و القوة احملركة الزدهارها
و تقدمها وبالرغم من تواجد عدة دراسات اليت قدمت العديد من املعلومات
والنتائج العلمية حول صحة الشباب إال أنه من النادر وجود دراسات اليت اهتمت
بالطريقة اليت يدرك بها الشباب مفهوم الصحة وهلذا الغرض أجريت عدة
دراسات حديثة من بينها الدراسة اليت اقيمت بفرنسا ،للتعرف على مفهوم الصحة
لدى الشباب ،أظهرت نتائجها أن مفهوم الصحة يتكون من عدة أبعاد أو حماور
أساسية هي الصحة اجلسمية اجليدة و الرفاهية الذاتية و غياب املرض وهذا ما
يتطابق متاما مع التعرف الصادر عن  L’OMSسنة  7112اليت قدمت مفهوما
للصحة يتكون من ثالثة أبعاد هي البعد اجلسمي ،والبعد النفسي باإلضافة إىل
البعد االجتماعي (احمليط).
كما توصلت الدراسة الفرنسية أيضا إىل أن الشباب يف عموم عينة
البحث يتميزون بالوعي الصحي املقرتن بنسبة كبرية بسلوكات اخلطر و اليت
عرفتها  L’0MSسنة  0111بأنها عبارة عن السلوكات و األنشطة الصادرة عن
الفرد اليت تؤثر على حالته الصحية و تؤدي اىل املشكالت الصحية و اهلشاشة و
الصحة السيئة.
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وأضاف دافيد برتون ( )David Bretonسنة  ،7110إىل ان سلوكات اخلطر
تعرض الشباب للموت أو فقدان الصحة أما بيار.ج كوسلني()Pierre-G. Coslin
فقد توصل إىل أن هذه السلوكات قد تؤدي إىل اإلحنراف االجتماعي للشباب
).)2
انطالقا مما سبق يتضح لدينا أن كل السلوكات اليت يؤدي إىل الضرر
بصحة الفرد ميكن اعتبارها و تصنيفها حتت مضلة اخلطر نذكر من بينها التغذية
السيئة ،كثرة اجللوس  ،sédentaritéعدم ممارسة النشاط البدني ،السمنة ،السياقة
املتهورة ،تعاطي املخدرات  ،وسلوك التدخني الذي ميثل موضوع الدراسة احلالية
حيث أكدت  L’OMSسنة ،7100بأن وباء التدخني قد حصد يف القرن
العشرين  011مليون شخص يف العامل ،ويف القرن الواحد والعشرون التدخني
سيقتل مليار من البشر وجتدر اإلشارة بأن حقيقة بان التبغ قاتل مل يعد سرا لدى
االفراد ).(3
كما أكدت النتائج اليت توصل إليها املعهد الوطين للصحة العمومية
 INSPسنة  1999من خالل دراسة عرضية مشلت فئات اجملتمع املختلفة(تالميذ
وطلبة من خمتلف املستويات ،عمال ،بطالني) ،بان  ٪12كانوا على وعى بأن
التدخني ميثل خطرا حقيقا على الصحة و رغم هذا فقد استمروا يف التدخني.
كما بينت نفس الدراسة بأن التدخني يؤدي إىل االصابة بسرطان الرئة
و احلنجرة .ويف نفس السياق يضيف كل من برنون وفيست ()Brannon & Feist
 ،7112أنه بالرغم من أن التدخني يزيد من خطر الوفاة املبكر للفرد وذلك نتيجة
لألمراض اليت يسببها كمرض القلب التاجي وسرطان جهاز التنفسي وانتفاخ الرئة
والذحبة الصدرية ،إال أن األفراد مستمرون يف استهالك التدخني .وهذا راجع
حسب هذين الباحثني اىل الطبيعة االدمانية للنيكوتني و الرغبة يف السيطرة على
التوتر ،و الضغط االجتماعي ،التحكم بالوزن و التمرد ،ومسات الشخصية مثل
اإلنبساطية ( )extraversionو يشري الباحثان اىل ان هناك عدة األساليب إلرشاد
األفراد لإلقالع عن التدخني مبا فيها ذلك الربامج التعليمية ،العالج بالتنفري،
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الوخز باإلبر ،التدخالت الصيدالنية و العالج املعريف ،ومجاعات الدعم ولكن
نسب االنتكاس مرتفعة جدا ( ،)٪01-21كما يؤكد نفس الباحثان أن التوعية
مبخاطر التدخني وحده ال تكفي لتعديل سلوكات الشباب و جعلهم يقلعون عن
التدخني .يف حني تعترب العملية االرشادية اليت تركيز على اآلثار السلبية اآلنية
بدال من املؤجلة ،وتعليم املدخنني مهارات التدبر ،وزيادة اإلحساس بالفعالية
الذاتية يكون أكثر فعالية (.)2
وهذا ما أكدته ايضا دراسة كل من سارة ايفانز لوك و جورج سيمورس
 (Sara Evans-Lacko& Georg Schomerusو آخرون سنة  ،7102حيث
توصلوا اىل أن الرسائل املناهضة للتدخني ميكنها أن تأتي بنتائج عكسية مما جيعل
من الصعب على االشخاص اإلقالع عن التدخني باإلضافة إىل ردود السلوكات
السلبية الناجتة عن هذه الرسائل كالغضب ،واالستجابة الدفاعية و اخنفاض الثقة
بالنفس ،وعلى ضوء هذه النتائج اقرتح الباحثون املشرفون عن هذه الدراسة على
اهليئات املكافحة لظاهرة التدخني بضرورة الرتكز على اجلوانب اجيابية اثناء تطبيق
الربامج الوقاية الثانوية ).(5
وكما تضيف الباحثة سولنج كرتون) ،(Solange Cartonانه ال ميكننا أن
ننكر حاليا دور التدخني يف تعديل االنفعاالت و املزاج و التأثري على الوظائف
املعرفية ) .(Solange,C.,373ودور الشخصية كعامل يساعد بشكل أساسي على
استمرار التدخني.
و يعترب مصدر الضبط بعد من ابعاد الشخصية الذي تعود جدوره إىل
أعمال روتر) ،(Rotterواحساس الضبط أو التحكم يتشكل عندما يعتقد الفرد
انه بفضل امكانياته وتصرفاته يتمكن من احلصول على أهدافه و يتجنب بذلك
الوضعيات املكدرة ) .(déplaisanteويعرف مصدر الضبط على أنه ميل ثابت
وعام ،الذي خيتلف بني االفراد ،فمنهم من يعتقد بأن االحداث تابعة لقدراتهم و
نشاطاتهم ،و منهم من يعتقد بانها تعود ألسباب خارجية ( القدر ،احلظ.)6( )....
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وتعد دراسة والستون والستون ( ،0120 )Wallston & Wallstonمن
أبرز الدراسات اليت تناولت العالقة بني مصدر الضبط وسلوك التدخني و اليت
أجريت على عينة من الطالب و اليت توصلت بكل وضوح اىل أن الطالب الذين
ال يدخنون والذين هلم ممارسة صحية وسليمة هم من ذوى التحكم الداخلي،
بينما كان الطالب الذين يدخنون من ذوي التحكم اخلارجي ،كما بينت الدراسة
أيضا أن الذين ينجحون يف ضبط وزنهم ينتمون إىل فئة التحكم الداخلي.
وهذا وباإلضافة لدراسة سيمن و سيمن(،0100)Seeman & Seeman
اليت تناولت العالقة بني مصدر الضبط و امليل إىل تنفيذ املمارسات الوقائية ذات
الصلة بالرعاية الصحية األولية ،حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ذوي
التحكم اخلارجي هم أقل استعداد وميال إىل تنفيد السلوكات الصحية الوقائية
(مراجعة الطبيب ،إجراء الفحوص الطبية الدورية) ،اما ذوي التحكم الداخلي
فقد كانوا أكثر ميال إىل تنفيذ السلوكات الصحية و إجراءات صحية أخرى بثالثة
أضعاف من ذوي التحكم اخلارجي .كما أكدت نتائج هذه الدراسة بأن سلوك
التدخني يرتبط ببعد التحكم اخلارجي للصحة (.)7
عالوة على ما سبق يتعرض الفرد املدخن إىل عدة أحداث ضاغطة ،اليت
ينجر عنها عدة ردود أفعال حياول الفرد من خالهلا التكيف مع هذه الوضعية
الضاغطة و ذلك يف سبيل اسرتجاع توازنه احليوي( ،)Hémostaseوما كان عليه
قبل تعرضه هلذا املثري املكدر ،مبعنى السيطرة على املوقف ،وهذا ما يسمى
باسرتاتيجيات املواجهة أو التعامل( ،)copingحيث يعرفها كل من الزاروس و
فولكمان ) 0102 (Lazarus & Folkmanأنها عبارة عن جمموعة من اجملهودات
املعرفية و السلوكية متغرية باستمرار من اجل تسيري متطلبات أو حاجات معينة
سواء كانت داخلية أو خارجية ،اليت مت تقييمها(من قبل الفرد) على انها مرهقة و
مزعجة (.)0
و حسب كوسون و آخرون ) ،0111 (Cousson & alأن اسرتاتيجيات
املواجهة تظهر بـ ثالثة أشكال ،االسرتاتيجيات املركزة على املشكل و
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االسرتاتيجيات املركزة على اإلنفعال ،واملركزة على البحث عن السند
االجتماعي.
وقد أشار كل من شويتزار وكينتار)  ،(Schweitzer & Quintardإىل قلة
وندرة الدراسات اليت اهتمت بالعالقة املوجودة بني سلوك التدخني واسرتاتيجيات
املواجهة .وتعد دراسة ناكني وأخرون ) ،0111 (Naquin& alمن الدراسات
الرائدة يف هذا املوضوع ،حيث اجريت على  0001طالب يف والية فلوردا ،واليت
توصلت إىل أن اغلب املدخنني ستعملون اسرتاتيجيات املواجهة املركزة على
اإلنفعال.
ويف نفس السياق قام كل من شويتزار وكينتار & (Schweitzer

) Quintardوجيالرد ) ،0111 (Gilliardبتطبيق املقياس اخلاص باسرتاتيجيات
املواجهة ) ،WCCنسخة  Vitalianoوأخرون  ،)0102على  021مدخن و021
غري مدخن من اجلنسني .و توصلوا اىل نفس النتائج و هكذا تبني لديهم أن من
بني االسرتاتيجيات املواجهة الثالثة (املركزة على املشكل ،املركزة على االنفعال،
واملركزة على البحث عن السند االجتماعي) ،تظهر اسرتاتيجية املركزة على
االنفعال كمنبئ دال على سلوك التدخني ،وهذا بالتساوي بني اجلنسني (.)9
ولتأكد أكثر واصل كل من رسكل و شويتزار و جيالرد & (Rascle
 ،7117 )Schweitzer & Gilliardدراسة العالقة بني اسرتاتيجيات املواجهة
وسلوك التدخني ولكن هذه املرة بتطبيق مقياس  ،WCC-Rعلى عينة قوامها 021
راشد من اجلنسني ( 22إناث 22 ،ذكور) ،ترتاوح اعمارهم ما بني  00إىل 21
سنة  ،وجدوا ان اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال تعترب من بني العوامل
اليت تؤثر بطريقة غري مباشرة يف جلوء الفرد إىل سلوك التدخني وذلك لكونها
تتوسط العالقة بني القلق) (anxiétéو اللذة.
وحسب كل من فيشر وتركينيو ) ،7102 (Ficher & Tarquinioأن
مسات الشخصية تؤثر على اسرتاتيجيات املواجهة فالصالبة )(l’endurance
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ومعنى االنسجام) (sens de la cohérenceتعترب كمنبئات جيدة للمواجهة أما
بالنسبة لـسمات الدالة على القلق واالكتئاب فهي تكون مركزة على االنفعال و
تؤثر بطريقة سلبية على املواجهة ).(10
وفيما خيص  ،عالقة مصدر الضبط و اسرتاتيجيات املواجهة ،فلم جترى
دراسات على املدخنني و على العموم يرى كل من الزاروس( )Lararusو
فولكمان ( ،)Folkmanأن األفراد الذين ينسبون ما حيدث هلم ألسباب داخلية
متحكم فيها  ،يتبنون اساليب املواجهة املركزة على حل املشكل.
وحسب دراسة كل من ( 0120 )Stoneو) ،0100 )Symondفمصدر
الضبط الداخلي او اخلارجي ،تؤثر على سلوكات األفراد حيث أن ذوي مصدر
الضبط الداخلي أكثر التزاما بالسلوكات الصحية مقارنة بذوي مصدر الضبط
اخلارجي .كما تتأثر اسرتاتيجيات املواجهة كذلك بسمات الشخصية .ومن هنا
جاء البحث احلالي لدراسة مصدر الضبط واسرتاتيجيات املواجهة وعالقتهما
بسلوك التدخني لدي الشباب.
وعلى ضوء ما سبق ميكن طرح التساؤالت التالية:
 .0هل هناك ارتباط دال بني مصدر الضبط اخلارجي وسلوك التدخني عند
أفراد عينة البحث؟
 .7هل هناك ارتباط دال بني اسرتاتيجيات املواجهة املركزة على االنفعال
وسلوك التدخني عند أفراد عينة البحث؟
 .0هل هناك عالقة ارتباطية بني مصدر الضبط اخلارجي واسرتاتيجيات
املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني عند أفراد عينة البحث؟
 .2فرضيات البحث:
 هناك ارتباط دال بني مصدر الضبط اخلارجي وسلوك التدخني عند أفراد
عينة البحث؟
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 هناك ارتباط دال بني اسرتاتيجيات املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك
التدخني عند أفراد عينة البحث؟
 هناك عالقة ارتباطية بني مصدر الضبط اخلارجي واسرتاتيجيات املواجهة
املركزة على االنفعال و سلوك التدخني عند أفراد عينة البحث؟
حتديد مفاهيم البحث اجرائيا:
-0تعريف سلوك التدخني:
هي الدرجة اليت يتحصل عليها الشاب املدخن يف استبيان سلوك التدخنيQCT2
لـ  Gilliardواليت تعرب عن االسباب االنية اليت تدعو الشاب للتدخني (التبعية،
البعد االجتماعي ،تعديل االنفعاالت السلبية ،البحث عن اللذة أو احلركات).
-7تعريف مصدر الضبط إجرائيا:
هي الدرجة اليت يتحصل عليها الشاب املدخن يف مقياس مصدر الضبط
املتعدد االبعاد لـ ) ( Levensonاليت تعرب عن جمموعة معتقدات الشباب  ،مبعنى
ميلهم إىل عزو نتائج سلوكاتهم ألنفسهم (ضبط داخلي) ،أو ميلهم لعزو نتائج
سلوكاتهم إىل االخرين ذوي النفوذ و احلظ (ضبط خارجي).
-0تعريف اسرتاتيجيات املواجهة:
هي الدرجة اليت يتحصل عليها الشاب املدخن يف استبيان طرق املواجهة
 WCQلـ) (Lazarus & folkmanو اليت تعرب عن جمموعة من األساليب املعرفية
والسلوكية اليت يستعملها الشاب لتخفيض الضغط الناتج عن أحداث احلياة حيث
تندرج هذه االساليب يف بعدين رئيسيني حيتوي كل منهما على سالليم فرعية و
يتمثل البعد األول يف اسرتاتيجية املواجهة املركزة على املشكل(خمططات حل
املشكل ،التصدي) أما البعد الثاني فيتمثل يف اسرتاتيجية املواجهة املركزة على
االنفعال(اختاذ مسافة ،ضبط الذات ،البحث عن السند االجتماعي ،تقبل
املسؤولية ،التهرب  /التجنب ،اعادة التقدير االجيابي).

582

جملة علوم اإلنسان واجملتمع...................د /كرمية سي البشري ،الباحثة :حليمة لعوج
إجراءات البحث :
-0الدراسة االستطالعية:
تعترب الدراسة االستطالعية حجر الزاوية يف البحوث العلمية وهذا راجع
لكونها تزود الباحث باملعلومات األساسية واملهمة حول الظاهرة موضوع
الدراسة ،وهي اخلطوة اليت تسبق الدراسة األساسية واستعملت يف الدراسة احلالية
بهدف استطالع العينة ،و التحقق من مالئمة وسائل القياس من حيث وضوح
التعليمة و العبارات و املعاني  ،باإلضافة إىل حتديد طريقة التطبيق(فردية/مجاعية)
و عدد جلسات التطبيق .حيث تكونت العينة االستطالعية من أربعة أفراد ترتاوح
أعمارهم ما بني  72و  02سنة يقطنون ببلدية شراربة والية اجلزائر ،و من خالل
هذه الدراسة مت التوصل إىل ماياتي :
أوال :فيما خيص العينة فهي متوفرة ولكن حمدودة من حيث الرغبة باملشاركة.
ثانيا :بالنسبة للتعليمة فقد كانت واضحة ،إال فيما خيص تعليمة استبيان طرق
املواجهة حيث كانت تتطلب املزيد من الشرح و التفسري .
ثالثا:بالنسبة للعبارات واملعاني فقد كانت واضحة فلم نتلقى أي تساؤالت من
طرف أفراد العينة االستطالعية .
وبعد التأكد من توفر عينة البحث وضوح التعليمة و العبارات و املعاني
مت اعتمادها و مت احتاذ قرار بتطبيق أدوات البحث يف جلسة واحدة وبطريقة
فردية.
.2منهج الدراسة:
ال ميكن اختيار دراسة بدون اختيار املنهج املناسب لطبيعة و أهداف
البحث ،و املنهج املالئم هلذه الدراسة يتمثل يف املنهج الوصفي اإلرتباطي الذي
يهتم بالكشف عن العالقات بني متغريين أو أكثر ملعرفة مدى اإلرتباط بينهما .
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.3عينة الدراسة:
تتكون عينة البحث من مخسون شابا مدخنا ترتاوح أعمارهم ما بني  77و
 02سنة مت اختيار هذه العينة بطريقة عرضية  ،Accidentelوهذا النوع من العينة
متكننا من العثور على جمموعة البحث يف مكان وفرتة زمنية معينة وحمددة عن
طريق الصدفة ،وهي أحيانا ال متثل اجملتمع األصلي ولكنها متثل متغريات البحث
األساسية (.)11
و قد مت مراعاة الشروط اآلتية يف اختيار العينة :
 أن يكون التدخني بصفة يومية و مستمر.
 أن تتجاوز مدة بداية التدخني ثالثة سنوات.
 ان يكون لدى أفراد العينة اإلدراك التام باألضرار الصحية النامجة عن
التدخني و ال يدافعون عنه.
 أن تكون لديهم الرغبة و االلتزام باملشاركة يف البحث.
- 2أدوات البحث:
 2ـ 0مقياس مصدر الضبط:
هو مقياس لفنسون( )Levensonأو مقياس مصدر الضبط املتعدد األبعاد
 IPCحيث
 يشري  Iاىل البعد الداخلي .The Internal تشري Pاىل بعد االخرين ذوي السلطة . Powerful Others تشري  Cاىل بعد احلظ . Chance Scalesو يتكون املقياس من  72بندا ،مبعدل  0بنود لكل بعد من ابعاد مصدر
الضبط و يطبق بطريقة فردية ،ال تتجاوز مدة التطبيق  01دقائق ،حيث يطلب من
املعين بالتطبيق بوضع عالمة( )Xيف اخلانة املناسبة إلجابته من بني ستة بدائل(غري
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موافق متاما ،غري موافق ،غري موافق نوعا ما ،موافق نوعا ما ،موافق ،موافق متاما)
اخلاصة بكل بند ). (12
مت دراسة صدق املقياس يف البيئة الفرنسية من قبل لوأس()Loas
وأخرون سنة  ،0112على عينة قوامها  002فردا أما بالنسبة للدراسة احلالية فتم
حساب صدق مقياس مصدر الضبط املتعدد األبعاد بطريقة صدق احملكمني ،بعد
أن متت ترمجتة من الفرنسية إىل العربية و عرضه على جمموعة من احملكمني اما
دراسة ثبات املقياس فقد متت مبعامل ألفا كرونباخ فكانت النتيجة  14220وهو
معامل ثبات جيد يدل على ثبات املقياس وصالحيته يف الدراسة احلالية.
2ـ -7-استبيان طرق املواجهة:
صمم هذا االستبيان ( )ways of coping questionnaireمن طرف
الزاروس( )Lazarusوفولكمان( )Folkmanسنة  ،0100و هو يهتم بتقدير
االفكار والسلوكات اليت يستعملها االفراد ملواجهة الضغوط اليت يتعرضون هلا يف
حياتهم اليومية (. )13
يتكون االستبيان من  21عبارة تتوزع على مثانية سالمل فرعية ،تندرج
حتت بعدين ،يتمثل البعد األول يف اسرتاتيجية املواجهة املركزة على املشكل واليت
حتتوي بدورها على سالمني فرعيني هما اسرتاتيجيات خمططات حل املشكل ،و
اسرتاتيجية التصدي ،أما البعد الثاني فيتمثل يف اسرتاتيجية املواجهة املركزة على
اإلنفعال و اليت تضم ستة سالمل فرعية وهي :اختاذ مسافة ،اعادة التقدير اإلجيابي
البحث عن السند االجتماعي ،اهلروب والتجنب ،تقبل املسؤولية(اتهام الذات)،
ضبط الذات(.)41
يطبق االستبيان بطريقة فردية ،بعد قراءة التعلية بطريقة واضحة و
أظهرت دراسة صدق التكوين الستبيان ،حسب كل الزاروس ()Lazarus
وفولكمان ( )Folkmanسنة  ،0100عن مدي انسجام نتائج الدراسة مع التنبؤات
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النظرية اليت مت االنطالق منها وختص املواجهة كسريورة ،تتغري حسب متطلبات
الوضعية.
أما بالنسبة لقياس ثبات االستبيان فاعتمدا كل من الزاروس ()Lazarus

وفولكمان ( )Folkmanسنة  ،0100على دراسة التوافق الداخلي لسالمل الفرعية
الثمانية و ذلك باستعمال معامل ألفا ،و اليت اظهرت معامالت الثبات مرتفعة يف
السالمل الفرعية للمواجهة وهي كالتالي :اسرتاتيجية التصدي  ،1421خمططات
حل املشكل  ،1410ضبط الذات  ،1421البحث عن السند االجتماعي ،1421
حتمل املسؤولية  ،1411التهرب /التجنب  ،1427اختاد مسافة  ،1400اعادة
التقدير االجيابي . )42( 1421
وفيما خيص دراسة ثبات االستبيان يف البيئة اجلزائرية فتم من طرف
الباحثة حكيمة أيت محودة وكان ذلك يف اطار مشروع دكتوراه حيث جاءت
معامالت االرتباط ملختلف السالليم الفرعية دالة مستوفية لشروط الثبات و مت
اعتماده يف الدراسة احلالية.
2ـ 3-استبيان سلوك التدخني:
مت تصميم هذا االستبيان( )QCT-2من طرف جيالر( )Gilliardوأخرون
سنة  ،0110بهدف التعرف على األسباب احلالية اليت تدفع باملدخن للتدخني،
ومنه التعرف على الربوفيل النفسي-اجتماعي للمدخن.
يتكون املقياس من  70بندا ،مبعدل سبعة بنود لكل بعد (التبعية ،البعد
االجتماعي ،تعديل االنفعاالت السلبية ،اللذة و يطبق بطريقة فردية ،حيث
يضع أفراد العينة عالمة  Xيف اخلانة اليت تناسب جوابهم ،من بني أربعة بدائل
(إطالقا ،معارض إىل حدا ما ،موافق إىل حدما ،متاما) (. )41
و الدراسة احلالية مت االعتماد على صدق احملكمني ،وكان ذلك بعد ترمجة
االستبيان من الفرنسية إىل العربية وعرضه على سبعة أساتذة من قسم علم النفس
جامعة اجلزائر 7أبوالقاسم سعد اهلل و ترتب على صدق احملكمني تعديل صياغة
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بعض العبارات و التوصل إىل االستبيان يف صورته النهائية كما متت دراسة ثبات
املقياس مبعامل ألفا كرونباخ فكانت النتيجة  14110وهو معامل ثبات جيد يدل
على ثبات االستبيان وصالحيته يف الدراسة احلالية.
مت تطبيق هذه املقاييس عن طريق املقابلة احملددة باملقاييس و هي املقابلة
اليت يتم فيها بطريقة شفهية شرح التعليمة و طريقة االجابة عن ادوات البحث و
تسجيل االجابة بطريقة مباشرة ،وحتتوي هذه املقابلة على عدة مزايا نذكر أهمها:
 حتفيز الفرد بدرجة كبرية على اإلجابة ،وذلك ألنه من السهل على الفرد
أن يتحدث عن أفكاره ،بينما قد يصعب عليه التعبري عنها كتابة.
 هناك مميزات تنشأ عن التفاعل الودي يف املقابلة وال ميكن احلصول عليها
يف االتصال غري الشخصي.
 تتيح الفرصة للباحث واملفحوص لطرح األسئلة ،وتوضيح املعلومات
والتعليمات.
 توفر الفرصة لضمان فهم العبارات قبل تسجيالت االستجابات.
 التأكد من قدرة املفحوص على فهم الكلمات واملعاني الواردة يف
املقاييس (. )41
-2املعاجلة االحصائية:
والختبار الفرضية األوىل والثانية سيتم االستعانة باحلزمة االحصائية
 ،SPSS 22وذلك حلساب معامل االرتباط بريسون كما ستخترب الفرضية الثالثة
بواسطة معادلة بريسون املتعدد.

587

العدد  ...............................:22اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
عرض النتائج و مناقشتها :
 .0عرض نتائج فرضيات البحث ومناقشتها:
0ـ 0عرض نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها:
تنص هذه الفرضية على ان هناك ارتباط دال بني مصدر الضبط اخلارجي
وسلوك التدخني عند أفراد عينة البحث وكانت النتائج كالتالي:
اجلدول رقم ( )0يوضح نتائج العالقة اإلرتباطية بني مصدر الضبط اخلارجي
وسلوك التدخني
سلوك التدخني
مصدر
اخلارجي

الضبط معامل االرتباط
مستوى الداللة

14210
1410

يبني اجلدول( )0وجود عالقة دالة بني مصدر الضبط اخلارجي وسلوك
التدخني لدي عينة الشباب املدخن ،حبيث قدر معامل بريسون بـ  14210وهو دال
عند املستوى ،1410ويشري إىل عالقة موجبة ،اي كلما كان مصدر الضبط اخلارجي
مرتفعا كان سلوك التدخني مرتفعا وهذا ما أكدته كل من دراسة والستون
والستون ( )Wallston & Wallstonسنة  ،0120اليت اجريت على الطالب واليت
أسفرت نتائجها على أن الطالب املدخنون هم من ذوي الضبط اخلارجي ،بينما
الطالب الذين ال يدخنون وهلم ممارسات صحية سليمة هم من ذوي الضبط
الداخلي كما توصل سيمن وسيمن( ،0100)Seeman & Seemanإىل نفس
النتائج (.)41
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ونظرا أن مصدر الضبط يتكون من بعدين ،وسلوك التدخني أربعة أبعاد قمنا
بالتحقق من العالقة االرتباطية بني هذه االبعاد وسيكون اجلدول التالي خمصصا
لعرض هذه النتائج:
اجلدول رقم ( )7يوضح نتائج العالقة االرتباطية بني بعدي مصدر الضبط
اخلارجي وابعاد سلوك التدخني
ابعاد مصدر الضبط
ابعاد سلوك التدخني
التبعية

البعد االجتماعي
تعديل االنفعاالت
السلبية
احلركات /اللذة

احلظ

االخرين ذوي السلطة
معامل
االرتباط

14211

معامل
االرتباط

14121

مستوى الداللة

1410

مستوى الداللة

غير دال

معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة

14021

معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة

غير دال
-14070
غير دال
14702
غري دال

942,0
غير دال
14011
1412
14702
غير دال

نالحظ من خالل اجلدول( ،)7وجود عالقة ارتباطية دالة بني بعد التبعية
وبعد االخرين ،كما توجد عالقة ارتباطية دالة بني بعد تعديل االنفعاالت السلبية
وبعد احلظ ،يف حني نالحظ انعدام عالقة ارتباطية دالة بني باقي أبعاد سلوك
التدخني وبعدي مصدر الضبط اخلارجي لدي عينة الشباب املدخن ،نفصلها كما
يلي:
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أوال :فيما خيص بعد االخرين و ابعاد سلوك التدخني:
توجد عالقة ارتباطيه دالة بني بعد االخرين و بعد التبعية يشري إىل عالقة موجبة
حبيث قدر معامل بريسون بـ  14211وهو دال عند املستوى  ، 1410مما يدل على
وجود عالقة طردية بني كل من بعد االخرين والتبعية فكلما ارتفع االول يرتفع
الثاني.
ال توجد عالقة ارتباطيه دالة بني كل من بعد االخرين والبعد االجتماعي حبيث
قدر معامل بريسون بـ  14021وهو غري دال،
ال توجد هناك عالقة ارتباطي بني بعد االخرين وبعد تعديل االنفعاالت السلبية
حيث قدر معامل بريسون بـ  -14070وهو غري دال.
كما أنه ال توجد هناك عالقة ارتباطيه بني بعد االخرين وبعد اللذة  /واحلركات
حيث قدر معامل بريسون بـ  14702وهو غري دال.
ثانيا فيما خيص بعد احلظ:
 ال توجد عالقة ارتباطيه بني بعد احلظ وبعد التبعية حيث قدر معامل
بريسون بـ  14121وهو غري دال.
 ال يوجد ارتباط دال بني بعد احلظ والبعد االجتماعي حيث قدر معامل
بريسون بـ  14721وهو غري دال.
 هناك ارتباط دال ويشري إىل عالقة اجيابية بني بعد احلظ وبعد تعديل
االنفعاالت السلبية حيث قدر معامل بريسون بـ  14011وهو دال عند
املستوى  1412يعنى هذا أن هناك عالقة طردية بني البعدين كلما ارتفع
االول يرتفع الثاني ،وهذا ما اكدته كل من شويتزار وإميلي
( 7102 )Schweitzer. & Emilieحيث اشارتا بان بعد احلظ ،حيدث
خلال يف الوظيفة االنفعالية ،و ذلك الرتباطه بالوجدانيات السلبية
(االكتئاب ،العصابية ،العدائية ) ،من جهة و ارتباطه بنوعية حياة انفعالية
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سيئة من جهة اخرى كما أكدت الباحثة سوالنج ) (Solange,C.,379اىل
تأثري اخلربات الشخصية للفرد حيث أظهرت أن بعض االفراد لديهم
قابلية للتدخني وذلك يف حالة القلق ( )anxiétéوالتوتر يف حني اشار
الباحث تومكنس ) (Tomkinsإىل أربعة أنواع من املدخنني من بينهم
النوع الذي يدخن من أجل حتفيز االنفعاالت االجيابية و ختفيض
االنفعاالت السلبية و قد جاءت دراسة كارين يارابو()Carine. Yarabo
ايضا موافقة ملا سبق حيث أكدت بأن املدخنون لديهم درجة عالية من
القلق و الضيق و التوتر االنفعالي ويف نفس السياق يرى الباحث إفونك
نوال(  )Yvonnick. Noëlأن كل فرد يهدف من خالل سلوكات معينة
إلجياد التوازن بني االنفعاالت االكثر سلبية و كذلك االكثر اجيابية.
 ال يوجد ارتباط دال بني بعد احلظ و بعد اللذة /احلركات ،حبيث قدر
معامل بريسون بـ  14702وهو غري دال.
وانطالقا من هذه النتائج اليت دالت على أن هناك ارتباط دال بني كل من
مصدر الضبط اخلارجي وسلوك التدخني .وارتباط دال بني كل من بعد االخرين
و التبعية ،وارتباط دال بني كل من بعد احلظ و بعد تعديل االنفعاالت السلبية،
وانعدام العالقة االرتباطية بني بعدي مصدر الضبط اخلارجي و كل من البعد
االجتماعي و بعد اللذة واحلركات نقول ان الفرضية البحث األول قد حتققت .
0ـ 7عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
تنص هذه الفرضية على ان هناك ارتباط دال بني اسرتاتيجية املواجهة
املركزة على االنفعال وسلوك التدخني عند أفراد عينة البحث .و قد مت د اختبارها
بواسطة معامل االرتباط و مت التوصل إىل النتائج اآلتية :
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اجلدول رقم ( :)0يوضح نتائج العالقة االرتباطية بني اسرتاتيجية املركزة
على االنفعال وسلوك التدخني
سلوك التدخني
اسرتاتيجية املواجهة
املركزة على االنفعال

معامل االرتباط
مستوى الداللة

14012
1410

يبني اجلدول( )0وجود عالقة ارتباطية دالة وهي يف االجتاه املوجب بني
اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني لدى عينة الشباب
املدخن  ،حبيث قدر معامل بريسون بـ  14012وهو دال عند املستوى  ،1410يدل
على أنه كلما تكون اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال مرتفعة يكون
سلوك التدخني مرتفعا .وهذا ما أكدته دراسة ناكني و أخرون )(Naquin& al
منذ  ،0111اليت أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني اسرتاتيجية
املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني (.)41
ويف نفس السياق أكد كل من جيالرد ) (Gilliardوأخرون سنة ،0111
بأن اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال تظهر كمنبئ دال على سلوك
التدخني ،و هذا بالتساوي بني اجلنسني .وللتأكد أكثر قمنا بفحص العالقة بني
أبعاد اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال و أبعاد سلوك التدخني ندرج
نتائجها يف ما يلي:
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اجلدول رقم ( :)2يوضح نتائج معامل بريسون بني أبعاد اسرتاتيجية
املواجهة املركزة على االنفعال و ابعاد سلوك التدخني
ابعاد سلوك التدخني
أبعاد

استراتيجية

تعديل

المواجهة

التبعية

المركزة

االجتماعي

اال نفعاالت
السلبية

على

اللذة
/الحركات

االنفعال
اتخاذ

مسافة
ضبط الذات

r
ألفا
r
ألفا

البحث عن

r

االجتماعي

ألفا

تقبل

r

السند

المسؤولية

ألفا

التهرب/

r

التجنب

ألفا

اعادة

r

941,0

r

94210

r

94120

r

غير دال ألفا غير دال ألفا غير دال ألفا
14107

r

غير دال ألفا
14010

r

14002

غير دال ألفا
14711

r

غير دال ألفا
-14100

r

1412

-14000

r

-14021

r

1471
-1

1412

ألفا

1412

ألفا

1412

14721

r

14072

r

غير دال ألفا غير دال ألفا غير دال ألفا
r

9420
9

14201

r

14011

r

1410

ألفا غير دال ألفا

14010

14701

r

r

1412

ألفا غير دال ألفا

-14022

14011
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r

1400
2
غير
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1470
2
غير
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1427
2
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1410
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التقدير

االيجابي

ألفا

غري دال

ألفا

غري دال

ألفا

غري دال

ألفا

غري دال

اطالقا من اجلدول نستنتج كما يلي:
أوال :بالنسبة لبعد اختاذ مسافة:
ال يوجد ارتباط دال بني بعد اختاذ مسافة واألبعاد التالية التبعية ،البعد
االجتماعي واحلركات/اللذة ،حيث قدرت معامالت االرتباط على التوالي بـ
 14070 ،14702 ،14021وهي غري دالة .بينما توجد عالقة ارتباطيه دالة بني كل
من بعد اختاذ مسافة وبعد اللذة  /احلركات ،وهو يشري إىل عالقة موجبة حبيث
قدر معامل بريسون بـ  14701وهو دال عند املستوى  .1412ويدل على أنه كلما
يكون بعد اختاذ مسافة مرتفع ،يرتفع معه بعد اللذة  /احلركات.

ثانيا :بالنسبة لبعد ضبط الذات:
 هناك عالقة ارتباطيه دالة بني بعد ضبط الذات واألبعاد التالية االجتماعي
تعديل االنفعاالت السلبية وبعد اللذة/احلركات ،حيث قدرت معامالت
بريسون على التوالي بـ  -14711 ،-14021 ،-14000وهي دالة عند
املستوى  .1412جاءت معامالت االرتباط سالبة مما يدل على ان هناك
عالقة عكسية مبعين كلما ارتفع بعد ضبط الذات تنخفض االبعاد الثالث
لسلوك التدخني .بينما نالحظ انعدام عالقة ارتباطيه دالة بني كل من بعد
ضبط الذات و بعد التبعية حيث قدر معامل بريسون بـ  14107وهو غري
دال.

ثالثا :بالنسبة للبحث عن السند االجتماعي:
ال يوجد ارتباط دال بني بعد البحث عن السند االجتماعي و ابعاد سلوك
التدخني :التبعية ،البعد االجتماعي ،تعديل االنفعاالت السلبية ،اللذة  /احلركات،
حيث قدرت معامالت بريسون على التوالي بـ ،14072 ،14721 ،14010
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 14002وهي غري دالة .رمبا قد يكون هذا السبب لعدم قدرة املدخن على االقالع
عن التدخني وهذا حسب دراسة ديكمبس( )Décampsو آخرون سنة ،7110
قد يرجع اىل عدم وجود السند االجتماعي الذي له دور املعزز لالحتفاظ عن
اإلقالع عن ادمان عن التدخني و شرب الكحول (.)20
رابعا :بالنسبة لبعد تقبل املسؤولية:
ال توجد عالقة ارتباطيه دالة بني بعد تقبل املسؤولية واألبعاد التالية
التبعية ،تعديل االنفعاالت السلبية ،اللذة/احلركات ،حيث قدرت معامالت
بريسون على التوالي بـ  1,702 ،14011 ،14002وهي غري دالة .بينما توجد
عالقة ارتباطيه دالة وهي تشري إىل عالقة موجبة بني بعد تقبل املسؤولية والبعد
االجتماعي حيث قدر معامل بريسون بـ  14201وهو دال عند املستوى ،1410
يدل على أنه كلما يكون بعد تقبل املسؤولية مرتفع يرتفع معه البعد االجتماعي
حيث أكدت دراسة كارين يارابو( )Carine Yaraboبأن املدخنون لديهم
درجات عالية فيما خيص اتهام الذات الذي ينجر عنه االنفعاالت السلبية ،اما
دراسة كان( )Kaneسنة  0111فقد اظهرت أن العوامل املساهمة للجوء الرجال
إىل التدخني تتمثل يف الرغبة يف تأكيد الذات و االحساس بالرجولة (.)21
خامسا:بالنسبة لبعد التهرب  /التجنب:
 يوجد ارتباط دال بني بعد التهرب/التجنب و بعدي سلوك التدخني البعداالجتماعي وبعد اللذة /احلركات حيث قدرت معامال بريسون على التوالي بـ
 14010وهو دال عند املستوى  ،1412و 14272وهو دال عند املستوى ،1410
حيث يشريا إىل عالقة موجبة مبعنى كلما ارتفع بعد التهرب/التجنب ،كلما ارتفع
كل من البعد االجتماعي وبعد اللذة/احلركات .بينما ال يوجد ارتباط دال بني بعد
التهرب/التجنب وبعدي سلوك التدخني التبعية ،وتعديل االنفعاالت السلبية
حيث قدرت معامال بريسون على التوالي بـ  14701 ،14711وهي غري دالة.
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سادسا  :بالنسبة لبعد اعادة التقدير االجيابي:
 ال يوجد ارتباط دال بني بعد اعادة التقدير االجيابي و ابعاد سلوك التدخني :التبعية ،البعد االجتماعي ،تعديل االنفعاالت السلبية ،اللذة  /احلركات ،حيث
قدرت معامالت بريسون على التوالي بـ 14101 ،14011 ،-14022 ،-14100
وهي غري دالة.
وعلى ضوء النتائج اليت مت عرضها ،نتوصل إىل أن الفرضية البحث الثانية قد
حتققت.
0ـ 0عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:
تنص هذه الفرضية على ان هناك عالقة ارتباطيه بني مصدر الضبط
اخلارجي وإسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني عند أفراد
عينة البحث واليت جاءت نتائجها كالتالي:

اجلدول رقم( :)2يوضح نتائج معامل بريسون بني مصدر الضبط اخلارجي
وإسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني

نالحظ من خالل اجلدول( ،)2أن هناك عالقة ارتباطيه دالة بني
سلوك
التدخني
14210

اسرتاتيجية املواجهة
املركزة على االنفعال
14221

مصدر الضبط
اخلارجي
0

14012

0

14221

0

14210

14012
1410

مصدر الضبط اخلارجي
اسرتاتيجية املواجهة
املركزة على االنفعال
سلوك التدخني
مستوى الداللة

مصدر الضبط اخلارجي وإسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال لدي عينة
الشباب املدخن ،حيث قدر معامل بريسون بـ  14221وهو دال عند املستوى
 .1410ويدل على عالقة طرديه وهذا ما أكدته دراسة أندرسون ()Anderson
سنة  0122و اليت مفادها أن ذوي الضبط الداخلي يلجؤون إلي اسرتاتيجيات
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املواجهة بشكل متنوع حلل املشكل ،عكس خارجي التحكم الذين مييلون أكثر إلي
سلوكات دفاعية (. )22أما الزاروس ( )Lararusوفولكمان( ،)Folkmanفقد
بينا أن األفراد الذين ينسبون ما حيدث هلم ألسباب داخلية ومتحكم فيها ،يتبنون
اساليب املواجهة املركزة على حل املشكل(.)23
وللتحقق من الفرضية الثالثة جيب االستعانة مبعادلة معامل بريسون
املتعدد لدراسة العالقة بني ثالثة متغريات وبعد التطبيق توصلنا إىل النتيجة التالية
 14172وهو يدل على وجود عالقة قوية بني املتغريات الثالثة املتمثلة يف مصدر
الضبط اخلارجي وإسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني
وهي نتيجة حتمية للفرضيتني السابقتني ،وعليه نتوصل يف االخري لتأكد من حتقق
الفرضية الثالثة اليت تنص على "هناك عالقة ارتباطية بني مصدر الضبط اخلارجي
وإسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني عند أفراد عينة
البحث وللتأكد أكثر قمنا بدراسة االرتباط بني ابعاد مصدر الضبط وإسرتاتيجية
املواجهة املركزة على االنفعال.
اجلدول( )1يوضح نتائج معامل بريسون بني بعدي مصدر الضبط اخلارجي وابعاد
اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال
ابعاد مصدر الضبط
أبعاد استراتيجية

المواجهة المركزة

احلظ

االخرين ذوي السلطة

على االنفعال
اتخاذ مسافة

ضبط الذات

معامل
االرتباط

-14022

معامل
االرتباط

14211

مستوى الداللة

غري دال

مستوى الداللة

1410

معامل
االرتباط
مستوى الداللة

14717

معامل
االرتباط
مستوى الداللة

-14001

غري دال
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البحث عن السند
االجتماعي

تقبل المسؤولية

التهرب /التجنب
اعادة التقدير
االيجابي

معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة

14110
غري دال
14102
غري دال
14120
غري دال
-14122
غري دال

معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة
معامل
االرتباط
مستوى الداللة

14102
غري دال
14201
1410
14272
1410
14770
غري دال

يوضح اجلدول( ،)1انعدام عالقة ارتباطيه دالة بني كل من بعد االخرين
وأبعاد اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال ،بينما هناك عالقة دالة بني بعد
احلظ وأربعة من ابعاد اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال نفصلها كما يلي:
أوال بالنسبة لبعد اآلخرين:
 انعدام عالقة ارتباطيه دالة بني بعد االخرين واألبعاد التالية  :اختاذ مسافة،ضبط الذات ،البحث عن السند االجتماعي تقبل املسؤولية ،التهرب/التجنب
واعادة التقدير االجيابي حيث قدرت معامالت االرتباط على التوالي بـ ،-14022
 - 14122 ،14120 ،14102 ،14110 ،14717وهي غري دالة.
ثانيا بالنسبة لبعد احلظ:
 يوجد ارتباط دال بني بعد احلظ واألبعاد التالية  :اختاذ مسافة  ،ضبط الذات،تقبل املسؤولية ،التهرب/التجنب حيث قدرت معامالت االرتباط على التوالي بـ
 14272 ،14201 ،-14001 ،14211وهي دالة عند املستوي  ،1410كما سجل
بعد احلظ عالقة موجبة بينه وبني بعد اختاذ مسافة و تقبل املسؤولية،
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التهرب/التجنب مما يدل على انه كلما ارتفع بعد احلظ ترتفع هذه االبعاد،
وعالقة سلبية بني بعد احلظ وبعد ضبط الذات واليت تشري إىل عالقة عكسية أي
كلما ارتفع بعد احلظ ينخفض بعد ضبط الذات .وفيما خيص بعد احلظ و بعد
البحث عن السند االجتماعي وإعادة التقدير االجيابي اسفرت النتائج على عدم
وجود عالقة ارتباطيه دالة حيث قدر معامل بريسون على التوالي بـ ،14102
 14770وهي غري دالة .وجتدر االشارة هنا إىل أن نسبة أفراد العينة يف بعد احلظ قد
بلغت  ،٪21بينما قد بلغت نسبتها يف بعد اآلخرين  ،٪01هذا ما قد يفسر النتيجة
اليت مت التوصل إليها.
.2االستنتاج العام:
سعى البحث احلالي لدراسة مصدر الضبط واسرتاتيجيات املواجهة
وعالقتهما بسلوك التدخني ،ولتحقق من هذه العالقة مت صياغة ثالثة فرضيات
واملتمثلة يف:
 هناك ارتباط دال بني مصدر الضبط اخلارجي وسلوك التدخني عند أفراد
عينة البحث.
 هناك ارتباط دال بني اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك
التدخني عند أفراد عينة البحث.
 هناك عالقة ارتباطيه بني مصدر الضبط اخلارجي و اسرتاتيجية املواجهة
املركزة على االنفعال وسلوك التدخني عند أفراد عينة البحث.
وبعد التحقق بواسطة احلزمة االحصائية  ،SPSS 22هذا فيما خيص
الفرضية األوىل والثانية ،بينما الفرضية الثالثة مت التحقق منها يدويا بواسطة تطبيق
معادلة بريسون املتعدد .اسفرت النتائج على:
أوال بالنسبة للفرضية األوىل:
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وجود عالقة دالة بني مصدر الضبط اخلارجي وسلوك التدخني لدي عينة
الشباب املدخن ،حبيث قدر معامل بريسون بـ  14210وهو دال عند املستوى
 ،1410ويشري إىل عالقة موجبة ،مبعنى كلما يكون مصدر الضبط اخلارجي مرتفع
يكون سلوك التدخني مرتفعا.
ثانيا بالنسبة للفرضية الثانية:
وجود عالقة ارتباطيه دالة وهي يف االجتاه املوجب بني اسرتاتيجية
املواجهة املركزة على االنفعال وسلوك التدخني لدى عينة الشباب املدخن ،حبيث
قدر معامل بريسون بـ  14012وهو دال عند املستوى  ،1,10يدل على أنه كلما
تكون اسرتاتيجية املواجهة املركزة على االنفعال مرتفعة يكون سلوك التدخني
مرتفعا.
ثالثا بالنسبة للفرضية الثالثة:
وجود عالقة ارتباطيه بني مصدر الضبط اخلارجي و اسرتاتيجية املواجهة املركزة
على االنفعال وسلوك التدخني لدي عينة الشباب املدخن حبيث قدر معامل
بريسون بـ  14172وهو يدل على وجود عالقة قوية بني املتغريات الثالثة.
وبهذا نتوصل إىل أن فرضيات البحث قد حتققت .وعليه مكنتنا هذه
النتائج من معرفة :
 أن مصدر الضبط اخلارجي هو السائد لدى أفراد العينة.
 أن اسرتاتيجية املواجهة املركزة حول االنفعال كانت األكثر استعماال من
طرف أفراد العينة.
 أن من بني االسباب احلالية اليت تدفع أفراد العينة للجوء إىل سلوك
التدخني تعديل االنفعاالت السلبية حيث قدر املتوسط احلسابي بـ
 01411واالحنراف املعياري بـ  04022ثم تأتي التبعية يف املرتبة الثانية
مبتوسط  02470واحنراف معياري ..04021
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- 3االقرتاحات:
مبا أن ظاهرة التدخني هي ظاهرة خطرية لكونها مرتبطة بسرطان الرئة،
وهذا املرض له مآل سيئ وسيئ للغاية وهذا راجع لتأخر التشخيص فبمجرد أن
حيدد املرض لدى الشخص يكون قد وصل إىل مرحلة متقدمة جدا غري قابلة
للعالج .هلذا مت اقرتاح االتي:
 -0بناء برامج خاصة بالرتبية الصحية تطبق يف كل املراحل التعليمية ،وذلك
بهدف استئصال الظاهرة من جذورها حتى ال ندخل يف اشكالية اإلدمان وتهدف
هذه الربامج إلكساب الطفل ما تسميه  l’OMSبـ الكفاءات النفس -اجتماعية
وهي عبارة عن عشرة كفاءات يتم تقدم بشكل مزدوج كما هو مبني يف اجلدول
التالي :
جدول( :)2يوضح الكفاءات النفس اجتماعية حسب L’OMS

الكفاءات النفس اجتماعية
معرفة حل املشاكل  -معرفة اختاذ القرار.
امتالك تفكري خالق  -امتالك تفكري
نقدي.
معرفة االتصال الفعال  -التمكن يف
العالقات مع االخرين.
امتالك الوعي بالذات  -امتالك التعاطف
لآلخرين.

Les compétences psychosociales
Savoir résoudre les problèmessavoir prendre des décisions.
Avoir une pensée créatrice- avoir
une pensée critique.
Savoir communiquer efficacementêtre habile dans les relation
interpersonnelles.
Avoir conscience de soi- avoir de
l’empathie pour les autres.

 -7إعداد برامج الرتبية العالجية وتكون موجهة للمدخنني وذلك باالستعانة
ب( ،)QCT-2الذي يساعد على اختيار تقنيات الفطام اخلاصة بكل مدخن أي
التمكن من اعداد برنامج الوقاية الثانوية ،مع توضيح أهمية الفحوصات الدورية
ما داموا مستمرون يف التدخني.
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